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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận  

tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022  

 
 
 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai 

đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 

16/02/20221 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển du 

lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 2477-CV/TU ngày 06/5/2022 của Thường trực Tỉnh ủy 

về việc cho ý kiến về tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; 

         Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá 

du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh 

Ninh Thuận tới các doanh nghiệp lữ hành trong cả nước; qua đó tạo sự kết nối, hợp 

tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và các thị trường 

trọng điểm;  

- Đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận; thu hút 

khách du lịch và phục hồi tốc độ tăng trưởng của du lịch tỉnh nhà.    

2. Yêu cầu: 

- Đẩy mạnh công tác liên kết, kết nối các tỉnh Nam Bộ hợp tác, phát triển 

sản phẩm du lịch; 

- Công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị phải bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, 

thiết thực và hiệu quả; gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

 1. Thành phần tham dự: dự kiến số lượng khoảng 200 đại biểu, trong đó: 

a) Đại biểu ngoài tỉnh: 

- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam; 
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- Lãnh đạo Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 

thành phố Hồ Chí Minh; 

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam;  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến du lịch thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Trung tâm Thông 

tin xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố tham dự Khai mạc Ngày hội du lịch tại 

thành phố Hồ Chí Minh; 

- Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh (YBA HCM); Lãnh 

đạo một số doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ của Hội Doanh nhân trẻ 

thành phố Hồ Chí Minh (10 doanh nghiệp); 

- Lãnh đạo các doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh lân cận; 

- Phóng viên Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan 

thông tấn báo chí Trung ương. 

b) Đại biểu tỉnh Ninh Thuận: 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Du lịch; 

- Lãnh đạo Văn phòng Phát triển Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

- Lãnh đạo và thành viên Hiệp hội Du lịch; 

- Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ; Lãnh đạo 05 doanh nghiệp chuyên kinh 

doanh dịch vụ du lịch của Hội Doanh nhân trẻ. 

- Phóng viên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh 

Thuận; 

- Lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Vào lúc 08g00 ngày 15/5/2022 (Chủ Nhật). 

- Địa điểm: khách sạn Novotel, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Nội dung Hội nghị: 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Trình chiếu clip giới thiệu về du lịch Ninh Thuận; 



 

   

3 

- Giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển du lịch Ninh Thuận“Ninh 

Thuận: Điểm đến du lịch xanh và khác biệt”; 

- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá về tiềm năng du lịch Ninh 

Thuận; 

- Phát biểu của các doanh nghiệp du lịch; 

- Ký kết hợp tác xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch giữa Hội Doanh nhân 

trẻ tỉnh Ninh Thuận và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh; 

- Phát biểu bế mạc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Ngân sách nhà nước:  

- Từ nguồn hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cấp cho Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch năm 2022. 

- Các đơn vị cân đối, sử dụng nguồn ngân sách phân bổ năm 2022 để thực 

hiện nhiệm vụ được giao.  

2. Nguồn xã hội hóa: Mời các doanh nghiệp tài trợ quà tặng đại biểu tham dự 

Hội nghị (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các 

nội dung theo Kế hoạch. 

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ biểu diễn phục vụ khai mạc Hội nghị. 

- Chuẩn bị hội trường, bố trí lễ tân đón tiếp, hướng dẫn đại biểu, cập nhật 

danh sách các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị. 

- Bố trí trưng bày các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá Ninh Thuận tại 

Hội nghị; bố trí 01 nghệ sĩ trình  diễn đàn Chấp hành tại khuôn viên của Hội nghị. 

- Tham mưu, chuẩn bị giấy mời, maket trang trí, kịch bản và danh sách đại 

biểu tham dự Hội nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chậm nhất ngày 

09/5/2022. 

- Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị, 

gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 10/5/2022. 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị và thanh quyết toán theo quy 

định. 

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển 

khai thực hiện. 
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và 

tài liệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư về du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị. 

3. Sở Công Thương: Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm 

đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh tại Hội nghị. 

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán 

kinh phí tổ chức Hội nghị và thẩm tra quyết toán theo quy định. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa tin 

trước, trong và sau thời gian diễn ra Hội nghị. 

- Mở chuyên mục riêng dành cho Hội nghị trên Cổng thông tin điện tử và 

kết nối với các tỉnh thành trong cả nước hỗ trợ công tác quảng bá, tuyên truyền. 

6. Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong quá trình tổ chức Hội nghị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

- Xây dựng các chuyên mục, tăng cường các tin bài tuyên truyền, giới thiệu, 

quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận trước, trong 

và sau Hội nghị. 

- Đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền quảng bá thông tin về Hội nghị 

trên sóng phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử. 

- Làm việc và kết nối với các cơ quan thông tấn, báo chí về bảo trợ thông tin 

cho Hội nghị gồm: Báo Du lịch, Báo Thanh Niên, Đài truyền hình Việt Nam. 

- Cử phóng viên tham dự và đưa tin suốt thời gian diễn ra Hội nghị. 

- Cử 01 phát thanh viên để làm MC tại Hội nghị. 

8. Hiệp hội Du lịch tỉnh: 

 - Kết nối, vận động các doanh nghiệp du lịch có tiềm năng trong và ngoài tỉnh 

tham dự Hội nghị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Ninh Thuận. 

- Tăng cường công tác phối hợp, liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch trong 

và ngoài tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du 

lịch, dịch vụ mới góp phần thu hút du khách, phục hồi và tăng trưởng du lịch trong 

năm 2022. 

9. Hội Doanh nhân trẻ: 

- Kết nối, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp tại thành 

phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị. 

- Chuẩn bị nội dung, văn bản ký kết hợp tác xúc tiến đầu tư và phát triển du 

lịch giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận và Hội Doanh nhân trẻ thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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- Tổ chức trưng bày, bố trí 01 nghệ trình diễn nghệ thuật làm gốm Chăm tại 

khuôn viên hội nghị và chuẩn bị một số nội dung khác phục vụ đại biểu dự hội 

nghị. 

10. Đề nghị Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh: 

- Đưa Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại 

thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 vào Chương trình tổng thể của Ngày hội du lịch 

thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bố trí thời gian tổ chức Hội nghị. 

- Cung cấp danh sách đại biểu, doanh nghiệp du lịch để Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Ninh Thuận mời dự Hội nghị, giới thiệu cơ sở lưu trú cho đại biểu 

Ninh Thuận. 

  - Hỗ trợ công tác tuyên truyền cổ động trực quan cho Hội nghị. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả 

các nội dung theo Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Như mục IV; 

- Thường trú các báo trên địa bàn tỉnh; 

- Báo NT, Đài PTTH Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT.  VXNV.  ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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CHƯƠNG TRÌNH  

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận  

tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND 

ngày       tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Thời gian Nội dung Đơn vị thực hiện 
 

01 
 

07g30’ - 08g00’ 
 

Đón đại biểu Sở VHTTDL 

02 08g00’ - 08g20’ Văn nghệ chào mừng 

Đoàn ca múa nhạc 

dân tộc, Sở 

VHTTDL 

03 08g20’ - 08g30’ 
Trình chiếu clip giới thiệu về 

du lịch Ninh Thuận 

Trung tâm Thông tin 

xúc tiến du lịch, Sở 

VHTTDL 

04 08g30’ - 08g35’ 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 
MC 

05 08g35’ - 08g50’ Phát biểu Khai mạc 
Lãnh đạo  

UBND tỉnh  

06 
 

08g50’ - 10g00’ 

Giới thiệu tiềm năng, định 

hướng phát triển du lịch Ninh 

Thuận 

PGS.TS Phạm 

Trung Lương 

07 10g00’ - 10g15’ 
Phát biểu của Tổng cục Du 

lịch Việt Nam  

Lãnh đạo                 

Tổng cục Du lịch 

Việt Nam 

08 10g15’ - 10g30’ Nghỉ giải lao 

09 10g30’ - 11g15’ 
Phát biểu của các doanh 

nghiệp du lịch 

Lãnh đạo các doanh 

nghiệp 

10 11g15’ - 11g20 

Ký kết hợp tác xúc tiến đầu tư 

và phát triển du lịch giữa Hội 

Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh 

Thuận và Hội Doanh nhân trẻ 

thành phố Hồ Chí Minh 

Hội Doanh nhân trẻ 

tỉnh Ninh Thuận và 

Hội Doanh nhân trẻ 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

11 11g20’ - 11g30’ Phát biểu Bế mạc. 
Lãnh đạo 

 UBND tỉnh  
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